
cípio. Os vereadores acompa-
nharam as atividades e parti-
ciparam das discussões.

No dia 29 de julho, o Presiden-
te da Câmara, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo (Marquinho 
Delega) participou da audi-
ência sobre as metas e es-
tratégias do Plano Municipal 
de Educação para o decênio 
2015–2025, que contou com a 
presença de professores, peda-
gogos e demais profissionais 
da área com vistas à constru-
ção de um plano que atenda 
à realidade e às necessidades 
específicas do município, arti-
culado com os Planos Nacio-
nal e Estadual de Educação. 

“Foram apresentadas as 20 
metas propostas pelo muni-
cípio e os educadores pude-
ram expressar suas opiniões. 
É um debate muito importan-
te para que o Plano seja feito 

Poder público 
e sociedade 
discutiram metas 
do Plano Municipal 
de Educação em 
audiência pública. 
Projeto Bandeira 
Científica também 
apresentou 
resultados para a 
saúde

em Açãoem Ação
Durante o mês de julho, o 
auditório da Câmara de Iba-
tiba foi palco de importantes 
reuniões com a população e 
poder público, que debate-
ram questões relacionadas ao 
Plano Municipal de Educação 
e sobre os resultados do pro-
jeto Bandeira Científica, que 
culminou em iniciativas para 
a melhoria da saúde no muni-
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Saúde e Educação são pautas de 
reuniões e audiência na Câmara

Os resultados do Projeto Ban-
deira Científica, realizado no 
ano passado em Ibatiba por 
uma equipe multidisciplinar 
e voluntária da Faculdade de 
Medicina da USP, foram apre-
sentados durante audiência 
pública na Câmara no dia 10 
de julho. 

algumas metas do Plano municiPal de educação
4	Universalizar, até 2025, a educa-

ção infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 a 5 anos de idade 
e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% das 
crianças de até 3 anos.

4	Universalizar o ensino fundamen-
tal de 9 anos para toda popula-
ção de 6 a 14 anos, e trabalhar 
para que pelo menos 75% dos 
alunos do município concluam 
essa etapa em idade apropriada.

4	Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até os 8  anos de idade.

4	Oferecer educação em tempo inte-

gral em, no mínimo, 50% das es-
colas públicas, de forma a atender, 
pelo menos, 25% dos alunos da 
educação básica, em colaboração 
com o Governo Estadual e Federal.

4	Elevar a escolaridade média da po-
pulação de 18 a 29 anos, de modo 
a alcançar, no mínimo, 12 anos de 
estudo no último ano de vigência 
deste Plano, para as populações do 
campo, de menor escolaridade no 
município, dos 50% mais pobres, e 
igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros declarados 
ao IBGE, em colaboração com o 
Estado e o Governo Federal.

4	Elevar a taxa de alfabetiza-
ção da população com 15 
anos ou mais para 93,5% até 
2017 e, até o final da vigên-
cia deste PME, reduzir signi-
ficativamente o analfabetismo 
absoluto e reduzir a taxa de 
analfabetismo funcional.

4	Articular parceria com o gover-
no Estadual e Federal para ofe-
recer no mínimo, 15% (quinze 
por cento) das matrículas de 
Educação de Jovens e Adul-
tos, nos Ensinos Fundamental 
e Médio, na forma integrada à 
educação profissional.

com a participação de todos 
e para que a educação seja 
prioridade e consiga alavan-
car meios para que mais iba-
tibenses sejam alfabetizados, 
que continuem a frequentar a 
escola, e se formem nos mais 
diferentes níveis de ensino. 
Ibatiba só tem a ganhar com 
a educação”, avaliou Marqui-
nho Delega.

Entre as 20 metas do Plano 
Municipal de Educação já 
propostas estão alfabetizar 

“Foram apresentadas 
as metas e os 

educadores deram 
suas opiniões. É muito 

importante que o 
Plano seja feito 

com a participação 
de todos”. 

Marquinho Delega
PRESIDENTE

todas as crianças, no máximo, 
até os 8 anos de idade, ofere-
cer educação em tempo inte-
gral em, no mínimo, 50% das 
escolas públicas e elevar a es-
colaridade média da popula-
ção de 18 a 29 (vinte e nove) 
anos, de modo a alcançar, no 
mínimo, 12 anos de estudo.

Após os resultados das discus-
sões e sugestões, as metas e 
estratégias serão incluídas em 
Projeto de Lei para ser avalia-
do e votado pelos vereadores.

saúde Uma equipe de 94 bandei-
rantes, entre estudantes, mé-
dicos, dentistas, psicólogos 
e terapeutas, realizou aten-
dimentos que beneficiaram 
mais de 4.700 ibatibenses. 

Os profissionais também 
realizaram consultorias e 
estudos de saneamento bá-
sico no município. 

ex-prefeito leondines alves 
moreno é homenageado em 
sessão póstuma na câmara 
de Vereadores.

destaque para 1ª Festa do 
carreiro, realizada pela 
comunidade do Perdido, com 
desfiles e shows.

auditório da câmara é palco 
para solenidade de formatura 
dos alunos do curso técnico 
em meio ambiente.pág3pág2 pág3
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Neste mês de julho, con-
forme determina nosso 
Regimento Interno, estive-
mos em recesso parlamen-
tar, com retorno marcado 
para o início de agosto. 
Mas nossas atividades não 
param. Nós vereadores 
estamos diariamente à 
disposição da população e 
atentos às ações da muni-
cipalidade, independente 
do tempo e do lugar.

Durante este mês de 
recesso, por exemplo, 
acompanhamos de perto 
as discussões sobre as me-
tas e estratégias do Plano 
Municipal de Educação, 
pauta que foi discutida na 
nossa Casa de Leis com 
representantes do poder 
público e educadores para 
que, em breve, possamos 
torná-lo Lei e para que o 
município cumpra com 
essas novas diretrizes para 
os próximos 10 anos. 

Acredito muito que o Pla-
no vai nortear a educação 
de Ibatiba e vai melhorar 
muito nossos índices de 

alfabetização, além de aju-
dar a pensar nas estratégias 
de incentivo a permanência 
dos alunos na escola e na 
quantidade de adultos alfa-
betizados, assim como, con-
sequentemente, aumentar 
o número de estudantes de 
nível superior, já que o incen-
tivo abrange todos os níveis. 

Temos no município uma ex-
celente instituição de nível 
técnico, o Ifes, que absorve 
estudantes de toda a região 
e que tem muito a crescer, e 
que pode abrigar um núme-
ro maior de ibatibenses. Para 
isso, temos que investir nos 
estudos de base desses es-
tudantes, para que possam 
crescer e avançar nos estu-
dos cada vez mais.

Educação e cultura são temas 
muito discutidos e presentes 
nas nossas reuniões. Este mês 
também acompanhamos e 
apoiamos a realização da 1ª 
Festa do Carreiro, mais um 
evento que resgata a tradição 
local, que valoriza o homem 
carreiro e tropeiro, com cos-
tumes ainda tão presentes 

em Açãoem Ação
conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Florindo (PMN)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETÁRIO Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PSD

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Luciano Salgado
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PMDB

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br
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10 de agosto segunda-feira
25 de agosto terça-feira
10 de setembro quinta-feira
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Boa leitura a todos, 
e contem comigo!!

Educação e cultura 
sempre presentes

no município. Particular-
mente, minha contribui-
ção para esses eventos é 
feita de coração aberto e 
com muita emoção, pois é 
o momento de relembrar 
personalidades que fize-
ram e fazem a nossa his-
tória, devido à grande im-
portância que representam 
para a formação de Ibatiba.

A Câmara de Ibatiba realizou 
homenagem ao ex-prefeito 

Sessão póstuma 
homenageia ex-Prefeito

de Ibatiba Leondines Alves 
Moreno, falecido no dia 14 
de julho, aos 77 anos. Nas-
cido no Córrego das Perobas, 
ele deixa nove filhos, 24 ne-
tos e 16 bisnetos.

Leondines exerceu cargo 
como gestor municipal entre 
os anos de 1997 e 2000. Sua 
trajetória política e profissio-
nal foi voltada para o desen-
volvimento da agricultura e o 
comércio do café. 

Durante seu mandato, foi res-
ponsável pela implantação do 
Pronaf em Ibatiba, incentivou 
e regularizou a produção ca-
feeira, com estímulo a emis-
são de guias por parte dos 
cafeicultores. Além disso, foi 
responsável pela construção e 
implantação da usina de tria-
gem de materiais recicláveis 
da região e pela construção do 
ginásio de esportes e da Escola 
Eunice Pereira da Silveira, en-
tre outras benfeitorias.

Feriado municiPal
No dia 10 de agosto é comemorado o Dia da Consciência Evangélica, 
determinado em Lei Municipal nº 307 de 1999.
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Evento reuniu 
moradores e 
visitantes entre 
os dias 24 e 26 de 
julho, que conferiram 
concurso leiteiro, 
cavalgada e desfile de 
carro de boi 

Concurso leiteiro, rodeio, 
shows artísticos, rodeios 
e desfile de carros de boi 
acompanhado de cavalgada 
pelas ruas de Ibatiba fizeram 
parte da programação da 1ª 
Festa do Carreiro, realizada 

pela comunidade do Perdido 
entre os dias 24 e 26 de julho.

Durante três dias, o evento 
contou com centenas de visi-
tantes e autoridades da região. 
Participaram o Presidente da 
Câmara, Marquinho Delega, e 
os vereadores Silvio do Bara-
teiro e Ezequias Mariano.

“É muito importante parti-
cipar de eventos como esse, 
que resgatam a cultura do 
carreiro por meio de pro-
gramações diferenciadas. O 
desfile de carro de boi, por 

1ª Festa do Carreiro: desfiles de 
carros de bois e shows de forró

exemplo, faz com que pos-
samos reviver os passos dos 
carreiros de outras épocas, e 
que possamos conhecer um 
pouco mais o trabalho que 
era feio por eles. Nossa ju-
ventude merece ter contato 
com essa tradição”, comen-
tou o vereador Marquinho 
Delega, que também parti-
cipou como veterinário res-
ponsável no evento.

Para o vereador Silvio do Ba-
rateiro, manifestações que 
relembram as atividades dos 
carreiros e tropeiros devem 

Vereadores comemoram formatura 
de alunos do Curso de Meio Ambiente

O auditório da Câma-
ra Municipal foi palco da 
formatura dos alunos do 
Curso Técnico em Meio 
Ambiente do Ifes, realiza-
da na noite do dia 09 de 
julho. Nove formandos 
receberam homenagens, 
assim como os docentes 
da instituição.

Representando a Câmara, 
participaram da solenida-
de o Presidente Marquinho 
Delega e o vereador Lucia-
no Salgado, que acompa-
nharam os juramentos e 
declarações dos alunos e 
do diretor-geral do Ifes – 
campus Ibatiba, Flávio Ey-
mar da Rocha Pena.

O Ifes – campus Ibatiba ini-
ciou suas atividades letivas 
no primeiro semestre de 
2011. Já foram oferecidos 
cursos técnicos em Maio 
Ambiente, Técnico em Flo-
resta, Administração e In-
formática, além de cursos 
realizados pelo Pronatec, 
como o de cuidador infan-
til, de idosos, almoxarife, 
gesseiro, auxiliar adminis-
trativo, programador de 
sistema, agricultor familiar, 
auxiliar de secretaria esco-
lar e costureiro. 

Ainda estão previsto cur-
sos para costureiro, agente 
cultural, operador de com-
putador, auxiliar de secreta-

ser incentivadas.

“Eventos desse tipo me-
recem ser valorizados por 
todos nós, uma vez que 
simbolizam muito a nossa 
trajetória de crescimento 
cultural e econômico e nos 
fazem relembrar histórias 
de vida, de famílias que aqui 
cresceram e ajudaram a for-
mar Ibatiba. Parabéns aos 
organizadores da Festa”, co-
mentou o vereador.

Ainda durante o evento, um 
desfile de carros de boi par-

tiu do Córrego Santa Maria 
e tomou conta das ruas da 
cidade, sendo acompanhado 
por centenas de pessoas . 

Produtores de leite também 
participaram da Festa, duran-
te o Concurso Leiteiro e foram 
premiados de acordo com a 
produção de seus animais em 
duas categorias (20 e 30 kg de 
produção). O vencedores da 
categoria 20 kg foram Vandi-
nho Barba (1º lugar) e Onézio 
Bidú (2º), que também foi ga-
nhador na categoria 30kg, se-
guido do Gildo do Titá (2º).

ria, ilustrador, instalador e 
eletricista predial, agricultor 
familiar, agente de proteção 
básica, assistente de planeja-
mento de controle e produ-
ção e auxiliar administrativo.

inVestimentos
No final de 2014, o diretor 
Flávio Eymar participou da 
Tribuna Livre da Câmara e, 
na ocasião, informou que a 
instituição tem planos de 
investir em infraestrutura, 
como a finalização das obras 
da quadra, cantina, refeitó-
rio e de um segundo pavi-
mento com sete salas, onde 
ficará a diretoria de Pesquisa 
e Extensão.



Recesso 
parlamentar 
até o dia 11 
de agosto

Os trabalhos 
dos vereadores 
e os serviços 
administrativos na 
Câmara continuam 
normalmente

A Câmara de Ibatiba entrou 
em recesso parlamentar no 
dia 07 de julho, conforme 
prevê o Regimento Interno 
da Casa de Leis, e retorna 
suas atividades de rotina no 
dia 11 de agosto, quando já 
acontece a 11ª sessão ordiná-
ria do ano.

O recesso teve início após 
a aprovação da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 2016, 
cuja votação e aprovação 
aconteceu durante Sessão 
Extraordinária realizada no 
dia 06 de julho.

4
em Ação
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No período do recesso par-
lamentar, os trabalhos dos 
vereadores e os serviços 
administrativos da Câmara 
continuam normalmente. 
Apenas não acontecem ses-
sões ordinárias.

“Neste período, apenas as 
sessões ordinárias estarão 
suspensas, sendo que as 
atividades internas de roti-
na continuam, assim como 
a Câmara estará sempre de 
portas abertas para receber 
a população e eventos pú-
blicos”, informou o Presi-
dente da Casa, Marquinho 
Delega.

Ainda durante o recesso, 
pode haver sessões extraor-
dinárias. Caso aconteçam, 
serão divulgadas previamen-
te pelo site da Câmara.

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS 
(a)

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS 
(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

887.659,94
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 887.659,94 

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 887.659,94 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 49.470.303,29 

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = 
(IV/V)*100

1,794328882

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 2.968.218,20 

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 2.819.807,29 

FONTE: Balanços Contabeis 

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do 
exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas 
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do 
art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas 
liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DÉBITO R$ CRÉDITO R$
SALDO ANTERIOR 320.372,51
RECEITAS
Recebimento Duodécimo 145.833,33

Rendimento de Aplicação Financeira 2.847,91

DESPESAS
Despesas administrativas (água, luz, telefone, internet, rádio, etc...) 18.885,05

Pagamento de funcionários 26.421,77

Pagamento de subsídios Vereadores 26.421,77

Pagamento de encargos (INSS) 25.217,41

Pagamento de diárias 950,00

Pagamento de material de higiene e limpeza 830,64

Pagamento de gêneros alimentícios 1.773,25

Pagamento auxílio saúde a servidores 1.305,12

Pagamento de consignação em folha de pagamento
(empréstimo, pensão alimentícia e outros)

14.065,03

TOTAL 469.053,75 115.870,04
SALDO ACUMULADO EM CONTA BANCÁRIA Nº 11-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

353.183,71

Prestação de contas

relatÓrio de gestão Fiscal
demonstratiVo da desPesa com Pessoal
orçamentos Fiscal e da seguridade social

excepcionalmente não 
teremos nesta edição 
a coluna “entendendo 
Política”, que volta a ser 
publicada no próximo 
número do jornal.
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